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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATK Ą I DZIECKIEM W 
POZNANIU, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROW OTNEJ 
Ul. KRYSIEWICZA 7/8  , 61-825 POZNAŃ 

Nr telefonu: 61 8 506-200    Nr faxu: 61 852 98-06 

• adres strony internetowej : www. szoz.pl 

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować w formie pisemnej na 
adres e-mail:  zampub@ szoz.pl lub faks 61 852 98 06 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2013 poz. 907 z późń. zm.) z zastosowaniem przepisów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej 
Specyfikacją lub SIWZ. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ww.  ustawy. 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa narzędzi medycznych  w podziale na 5 zadań 
częściowych (pakiety) dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i 
Dzieckiem w Poznaniu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do 
SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. 

 Zamawiający wymaga, aby zamawiane narzędzia były fabrycznie nowe, rok produkcji min. 
2015. Nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na narzędzia regenerowane lub używane. 

Parametry wymagane: 

1) Narzędzia powinny być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej  
zapewniającej wysoki stopień odporności na korozję. Informacje dotyczące stali 
mają być potwierdzone certyfikatem producenta narzędzi (dotyczy pakietu 1-4). 

2) Powierzchnia narzędzi winna być matowa. 

3) Narzędzia powinny być dostosowane do wszystkich metod sterylizacji i 
dezynfekcji w roztworach o dużych stężeniach. 

4) Narzędzia o wysokich właściwościach mechanicznych typu: twardość, 
wytrzymałość, elastyczność, sprężystość działania. 

5) Narzędzia zapewniające bezpieczne i nieurazowe użytkowanie. 

6) Na powierzchni narzędzi brak porów, pęknięć, wyżłobień, powierzchnie równe i 
gładkie, pozbawione zadziorów. 

7) W przypadku nożyczek ramiona mają być łączone za pomocą śrubki lub 
wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem. 

8) Minimalny okres gwarancji 24 miesiące, licząc od dnia przekazania przedmiotu 
zamówienia do użytkowania i podpisania protokołu odbioru. 

2. Nazwy i kody określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego 
przedmiotu zamówienia: 

           33 16 90 00-2 – przyrządy chirurgiczne 



  

           33 16 22 00-5 – przyrządy używane na salach operacyjnych. 

3. Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych. 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu  zostaną odrzucone. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Miejsce realizacji: 

 Szpital Św.Rodziny, ul Jarochowskiego 18 w Poznaniu; w tym: 

Dział Operacyjno-Pooperacyjny, Izba Przyjęć, Urologia, Patologia ciąży, Pododdział Położniczy 
z Blokiem Porodowym. 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁN IAJĄCYCH (ART. 67 
UST. 1 PKT 6 I 7)  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania 
umowy . 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki i wymagania 
określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

L.p. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 
warunków 

1 Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 
jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania.  

• Zamawiający  uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy 
do oferty stosowne oświadczenie. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 Wiedza i do świadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do 
oferty oświadczenie o spełnianiu warunków. 



  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 Potencjał techniczny 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do 
oferty oświadczenie o spełnianiu warunków. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do 
oferty oświadczenie o spełnianiu warunków. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do 
oferty oświadczenie o spełnianiu warunków. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 

6.4 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów , chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                  o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                    w 
sprawie zamówienia publicznego. 

6.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w pkt. 6.5. 

6.7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 oraz 24 ust 2a ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 



  

7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  należy przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodne z zał. nr 3 do SIWZ 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodne z zał. nr 4 do SIWZ 

2.  Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalno ści gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Lista podmiotów   należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(oświadczenie) – (oświadczenie zawarte w  formularzu oferty pkt. 9  -zał. nr 1 
do SIWZ) 

7.3.     Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Dokument potwierdzaj ący, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadło ści 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

2. W zakresach wskazanych w rozdziałach 7.1 oraz  7.2 pkt.1 i 3 – dokumenty w 
nich wskazanych. 

 

7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione także do 



  

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem. 

 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

7.5.. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Opisy i fotografie – opisy, ulotki, foldery, katalogi producenta dotyczące 
oferowanych wyrobów potwierdzające, że oferowany wyrób medyczny spełnia 
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym wymagane parametry 
techniczne – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w  
załączniku nr 2 do SIWZ. 

Na w/w dokumentach należy podać numer części/pozycji wyrobu z Formularza 
asortymentowego, opisu przedmiotu zamówienia, którego dokumenty dotyczą. 

2  Oświadczenie,  że oferowane wyroby medyczne posiadają stosowne 
dokumenty  dopuszczające  do obrotu i używania wyrobów medycznych 
zgodnie z z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 
Nr 107, poz.679 z późn. zm.)-  dokumenty te zostaną udostępnione na każde 
żądanie Zamawiającego wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

7.6.    Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do 
oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą 
w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na 
ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje 
konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty 
występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do 
reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, 
że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu 
lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej 

2. Formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ 



  

3. Formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 
do SIWZ 

7.7. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku. 

7.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 8.1. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację a jeżeli Specyfikacja 
jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.), prowadzi się z zachowaniem 
formy pisemnej. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem lub drogą elektroniczną. W 
przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

Droga elektroniczna nie obowiązuje w przypadku uzupełniania oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych 
przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa, dla których zastrzeżona jest forma pisemna. 



  

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.). 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie merytorycznym i  formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami 
są: 

Alina Grędzińska- tel. 61 8506 336 

Mirosława Turzańska– tel. 61 850 62 95, e-mail: zampub@szoz.pl 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.  

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje 
utraty wadium.  

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu                                                                                                                                                   
kosztów udziału w postępowaniu. 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty. 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferta musi być sporządzona według wzoru oferty na dostawy (formularz ofertowy)                  
stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji. 

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 



  

najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną 
Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.  

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy oraz 
pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7 niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 
opisaną w następujący sposób: „Dostawa narz ędzi medycznych” . NIE OTWIERAĆ przed: 
03.03.2016 r. godz. 12:00” . Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by 
umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 
to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  
przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 
kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być 
udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom 
postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z 
ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4. PZP. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria, budynek D, pokój D-11 

          do dnia 03.03.2016 r. godz. 11:30.  

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie 

Otwarcie ofert odbędzie się 03.03.2016 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój D-8a 
– Sekcja ds. Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

W Formularzu ofertowym należy wpisać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz stawkę podatku VAT . 

W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia.  



  

Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca                   z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia  

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

14.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa waga 

1 Cena 90 % 

2 Okres gwarancji          10% 

14.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 14.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

Lp Wzór 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich    

               ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

Maksymalnie mo żna otrzyma ć 90 pkt 

2. Okres  gwarancji będzie wyliczany wg 
punktacji; 
 Liczba punktów = ( Tmin/Tof ) x 100 x waga 

gdzie: 

- Tmin – 24  miesiące 

- Tof -  okres gwarancji  podany 
w ofercie 

Oferty z okresem gwarancji ( min. 24, max 60  
miesięcy) 
Maksymalnie mo żna otrzyma ć 10 pkt  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria oceny. Najkorzystniejsza będzie oferta, która uzyska 
największa ilość punktów. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 



  

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 14.6, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści 

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych(tj. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.) , lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych , zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki 
określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.907 ze 
zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.  

Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 14.6 lit. c. 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 14.6 lit. c; 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 
ustawy Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.) . 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 



  

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po 
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.szoz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.). 

17. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy Prawo zamówień publicznych , w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , albo 10 dni - jeżeli 
zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, 
o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.).  

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 
odrębnym pismem lub telefonicznie. 

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy  . 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 
wymagane. 

19.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA TAKICH WARUNKACH 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji. 



  

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2013, poz.907 ze zm.). 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.    

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.) . 

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych 
. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

22. Pozostałe informacje 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.)  
oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

 



  

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty 

2 Formularz asortymentowo-cenowy 

3 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5.  Oświadczenie  

6. Projekt umowy  

                                                                                                         
 
 
 

                                                                                                        ZATWIERDZAM 
                                                                                                        Z-ca Dyrektora ds. 
                                                                                             Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                 mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                     /.......  / 
                                                                                                  
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
Sporządziła: 
Mirosława Turzańsk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

                                                  Formularz oferty / wzór / 
Dane Wykonawcy: 
 
1. Pełna nazwa:  ............................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................... 
   
REGON:...................................        NIP: ............................................. 

Numer telefonu / faksu .............................................................................................................. 

Adres strony internetowej: ........................................................................................................ 

e-mail: ..........................................................................................................................................  

Numer konta   bankowego     ....................................................................................................... 

Zarejestrowana/ wpisana w .................................. nr..................................................................... 

Osoba do kontaktu .......................................................................................... 

2. Oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego w przedmiocie 

związanym z: „„D ostaw ą narzędzi medycznych ”  za cenę: 

Pakiet nr 1  
Wartość netto   .......................................... zł. 

Podatek VAT     .............. % 

Wartość podatku VAT ............................zł. 

Wartość brutto .......................................... zł. 

(słownie brutto: .................................. ........................................................... zł.) 

 

Pakiet nr 2  
Wartość netto   .......................................... zł. 

Podatek VAT     .......... % 

Wartość podatku VAT ............................zł. 

Wartość brutto .......................................... zł. 

(słownie brutto: .................................. ........................................................... zł.) 

 

Pakiet nr 3  
Wartość netto   .......................................... zł. 

Podatek VAT     ............... % 

Wartość podatku VAT ............................zł. 

Wartość brutto .......................................... zł. 



  

(słownie brutto: .................................. ........................................................... 

 

 

Pakiet nr 4  
Wartość netto   .......................................... zł. 

Podatek VAT     ................. % 

Wartość podatku VAT ............................zł. 

Wartość brutto .......................................... zł. 

(słownie brutto: .................................. ........................................................... zł.) 

Pakiet nr 5  
Wartość netto   .......................................... zł. 

Podatek VAT     ................. % 

Wartość podatku VAT ............................zł. 

Wartość brutto .......................................... zł. 

(słownie brutto: .................................. ........................................................... zł.) 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ 

tj. przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do skła dania ofert.  

4. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić 
podwykonawcom;  

• należy wskazać części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone 
podwykonawcom oraz nazwy 
firm......................................................................(jeżeli dotyczy).  

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury. 
7. Oferujemy ..........................  okres gwarancji ( min. 24 miesiące, max. 60 ). 
 
8. Należymy/ nie należymy* do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do grupy 

kapitałowej należy przedłożyć listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) 

 
 
9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ 
10. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są  w 
następujących dokumentach: 
................................................................................................................................ 



  

 
11. Oferta została złożona na .................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 
10. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty: 

1. ............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. ............................................................................................. 

4. ............................................................................................. 

5. .............................................................................................. 

6. ........................................................................................... 

.................................dnia.........................                         ..........................................                                                                                                            

                                                                                              Podpisy i pieczątki imienne   

                                                                                                                  Wykonawcy 

                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                                                                                                       Załącznik Nr 3 do SIWZ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie: 

„ Dostawa narz ędzi medycznych ” dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.    
 
 
 
 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



  

 
 
 
                                                                                                           Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 
 
 
 
 
 

                                                         OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „D ostawa narz ędzi 
medycznych ”   dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oświadczamy, że brak jest 
podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
907, z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo-
wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
                                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na: 

 

 

 „Dostaw ę narzędzi medycznych”, dla Specjalistycznego Zespołu Opie ki Zdrowotnej nad 
Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
 

Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne, spełniają wszelkie wymagania jakościowe i 
normy obowiązujące dla tego rodzaju wyrobów oraz wymogi przewidziane obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach 
medycznych, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklaracje zgodności. 

Dokumenty te zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. 

 
 
  

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 
 
 
 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 



  

 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 
Projekt! 
 

UMOWA NR -AZP-       /16 
zawarta  w  dniu…………… 2016 r. w Poznaniu 
pomiędzy: 
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Mat ką i Dzieckiem w Poznaniu,  
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Pozna ń 
zajerestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto 
i Wilda, VIII, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 
0000003220 
NIP 778-11-28-565    REGON 630863147 
W imieniu którego działają: ........................................................................................... 
Zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  
a 
firmą ..........................................................................  
z siedzibą w ………………………. przy ulicy…………………….., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .................................. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……..........,  
NIP ........................................REGON ............................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, którego 
reprezentuje:.................................................................. 
lub ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej )  
Imię i nazwisko ............................................................ , działającym pod firmą 
..................................... z siedzibą w ................................. przy ulicy 
.......................................,wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod 
numerem ......................................, 
NIP..................  REGON ...................... 
Zwanym w treści umowy ‘Wykonawcą”  
 
wyłonioną w oparciu o przesłanki art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), 
 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
                                                       PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa „Narz ędzi medycznych ”   do  Zamawiającego  –  
pakiet nr ........( 1-5) 

2. Szczegółowa specyfikacja narzędzi, określona jest w załączniku nr 1, który stanowi 
integralna część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że narzędzia są fabrycznie nowe. 
 



  

 
 

 
                                                                § 2. 
                                                  WARTOŚĆ UMOWY 
1. Wartość Umowy ustala się na kwotę netto ..................... zł.(słownie:..................), plus 

podatek VAT, według obowiązujących stawek, co stanowi wartość 
brutto:...............zł.(słownie: .......................)  (jeżeli dotyczy – dla każdej części). 

2. Wartość Umowy obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy. Cena obejmuje w szczególności koszty i 
opłaty związane z dostawą, opłaty za transport i ubezpieczenie w transporcie, 
załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania. 

 
                                                                            § 3. 
                                                          WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy zgodnie z § 2 Umowy. 
2. Płatność zostanie dokonana  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w 

formie przelewu, na rachunek Wykonawcy określony w fakturze. 
3. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany Protokół Odbioru 

Końcowego. 
4. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nastąpi po dokonaniu przez przedstawicieli 

Zamawiającego: odbioru narzędzi potwierdzonego protokołem przekazania zgodnie z § 
4 niniejszej umowy, dostarczenia dokumentacji w tym dokumentu gwarancji. 

5. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności  z niniejszej umowy bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

6. Za dzien zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
                                                                            § 4. 
                                          WARUNKI I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć narzędzia na własny koszt i ryzyko, w terminie 
do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, w dniu roboczy m ( od poniedziałku do piątku 
z wyjątkiem dni ustawowo określonych jako święta), po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu dostaway, z przedstawicielem  Zamawiającego- tel. 61 8506 336 

2. Do dostawy Wykonawca dołaczy sporządzone w języku polskim dokumenty wymagane 
zgodnie z powrzechnie  obowiązującymi przepisami prawa, w tym  w szczególności 
następujące dokumenty: 

- instrukcje obsługi w wersji papierowej w języku polskim, 
- protokół przekazania narzędzi, 
- opis/instrukcja odnośnie postępowania z narzędziami dotyczący ich mycia, 

dezynfekcji i sterylizacji wraz z wykazem środków do dezynfekcji zalecanych 
przez producenta, 

- dokument gwarancji. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia 

niezgodności narzędzi z opisem zamówienia, w tym np. Dostarczenia narzędzi złej 
jakości, niekompletnych, niedołączenia do dostawy któregokolwiek z dokumentów 
wymienionych w § 4 ust.2 lub innej reklamacji i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji 
finansowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że narzedzia spełniają wszelkie wymagania jakościowe i normy 
obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi 



  

przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o 
wyrobach medycznych, sa oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklaracje 
zgodności. 

5. Na każde żądanie Zamawiajaego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
uwierzytelnioną kopię dokumentów, o których mowa w ust. Powyżej oraz innych 
dokumentów określonych  powrzechnie obowiązującymi przepisami prawa, które 
narzędzia powinny posiadać. Dokument zostanie przedstawiony w j ęzyku polskim lub 
przysięgłym tłumaczeniu. 

6. Wykonawca oświadcza, że narzędzia są wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej, 
co Wykonawca na żądanie Zamawiajago  potwierdzi odpowiednim certyfikatem lub 
innym równoważnym dokumentem ( dotyczy pakietu 1-4 ). 

 
                                                                          § 5. 
                                                         WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz funkcjonalności narzędzi na potwierdzenie 
czego przekaże Zamawiająemu dokument gwarancji. 

2. Termin gwarancji wynosi ............. ( nie krócej niz 24 miesiące), licząc od daty 
podpisania  przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Koncowego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przystąpienia do naprawy narzędzi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, 
2) naprawy narzedzi w czasie 14 dni 

od momentu zgłoszenia ( telefonicznie, faksem,e-mailem). 
4. W razie uchybienia w/w terminowi przystąpienia do naprawy narzędzi, Zamawiający 

uprawniony będzie do zlecenia naprawy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, nie tracąc uprawnien z tytułu gwarancji ( rękojmi), niezaleznie od 
pozostałych uprawnien Zamawiająceo określonych w Umowie. 

5. Jeżeli w okresie gwarancji narzędzia okażą sie wadliwe, Wykonawca zobowiązuje się 
do jego nieodpłatnej wymiany na pełnowartościowe. 

6. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiającxy niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę telefonicznie, za pośrednictwem faksu, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

7. Reklamacje (zgłoszenia o wadzie) Zamawiającego będą rozpatrzone przez Wykonawcę 
niezwłocznie, tj. Nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w 
sposób określony powyżej. 

8. W przypadku wystąpienia wad niemożliwych do usunięcia Wykonawca zobowiazany 
jest do wymiany narzędzia bądź jego części na wolne od wad, w terminie14 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia. 

9. W przypadku przewidzianego czasu naprawy spowodowanej awarią lub 
przewidywanego czasu oczekiwania w razie wymiany narzędzia po ujawnieniu wad na 
nowe, dłuższegoniz 5 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu na czas naprawy narzędzie zastępcze o parametrach nie gorszych niz 
naprawiane. 

10. W razie, gdy dana usterka/ wada narzędzia w okresie udzielonej gwarancji bedzie 
naaprawiana więcej niż 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do 
wymiany danego elementu lub całego narzędzia na takie samo nowe, w ramach 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy. 

 
 
 
 



  

 
                                                                      § 6. 
                                                         KARY UMOWNE 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
Umowy w formie  kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka, za 
każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego  w § 4 ust 1 Umowy; 

2. w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy  którego dotyczy zwłoka w 
podejmowaniu napraw objętych gwarancją za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu 
napraw objętych gwarancją w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 5 ust. 3 
niniejszej Umowy, 

3. w wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu oddanego do naprawy , za każdy dzień 
zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego w odniesieniu do terminu o którym mowa w 
§ 5 ust. 3 niniejszej umowy 

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania postanowień niniejszej umowy 
z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
5% wartości zawartej umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżoną   powyżej karę umowną. 

6. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z 
faktur. 

 
                                                                           § 7.  
                                                       ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w terminie 
30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o podstawie odstapienia: 

- w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę narzędzi złej jakości, niezgodnie z 
umową lub ze zwłoką, 

- jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia narzędzi Zamawiającemu z 
jakiejkolwiek przyczyny, 

- jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 
5,6 

- w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku  
postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania, 

- - w przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi, 
- w przypadku powtarzającego się opóźniania w dokonywaniu napraw 

gwarancyjnych, 
- w przypadku odmowy dostarczenia narzędzia zastępczego lub wymiany 

narzędzi na nowe w okolicznościach, o których mowa w Umowie. 
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku niedokonania zapłaty przez 

Zamawiającego pomimo dwukrotnego wezwania. 
3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
                                                                          § 8. 
                                              ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ 
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe podczas transportu i w związku z nieprawidłowym 
działaniem narzędzi na zasadach ogólnych. 



  

                                                                                   
 

 
 

 
§ 9. 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust.1 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa 
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w SIWZ. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie: 

 a. Wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

• ograniczenia zakresu zamówienia objętego niniejszą umową w przypadku stwierdzenia 
braku konieczności wykonywania części zamówienia, 

• zmiany stawki VAT. 
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.3 jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, 
obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ  na wynagrodzenie 
Wykonawcy. 

 
                                                                      § 10. 
                                                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, jeśli 

nie zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

 
   § 11. 

 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron. 
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